
UY BAN NHAN DAN 
HUYN  NAM GIANG 

S& I7"/UBND-KTN 
V/v trin khai thrc hin cong 
tác phOng chông djch Covid-
19 và cOng tác chuân bj rng 
phó, phOng chong thiên tai 

CONG HOA XA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap - Tir do — Hnh phüc 

Nain Giang, ngày 17 tháng 8 nàm 2020 

KInh g1ri: 
- Các Phông: Dan tc, Nông nghip và Phát trin Nông 
thôn, Lao dng — Thuang binh và Xã hi, Y tê, Van hóa 
— Thông tin; 
- Trung tam Y tê Nam Giang; 
- Trung tam Van hóa the thao - TTTH; 
- Van phông Thuèng tr1rc BCD cap huyn phông chông 
Covid-19; 
- UBND các xâ, thj trân. 

UBND huyn nhn duçc Cong van s 556/BDT-TT&DB ngày 19/8/2020 
cüa Ban Dan tOe  tinh Quãng Nam ye vic tp trung tang cung cong tác phông, 
chông dch Covid- 19 và cong tác chuân bj 1rng phó, phông chông thiên tai; ye van 
dê nay, UBND huyn có kiOn nhu sau: 

Giao Phông Dan tOe  phôi hçp vâi các Phông: Nông nghip vâ Phát triên 
Nông thôn, Lao dng — Thuang binh và Xã hOi,  Y tê, Van hóa — Thông tin, Trung 
tam tê Nam Giang, Trung tam VHTT-TTTH, UBND các xã, thi trân, Van 
phông Thumg trirc BCD cap huyn phông, chông Covid-19 và các ngành lien 
quan, trin khai thçrc hin các nOi  dung  tai  Cong van so 556/BDT-TT&DB ngày 
19/8/2020cüaBanDântOc. 

Dê nghj Thu trithng các c quan, dja phuang lien quan phôi hçip triên khai 
thuc hiên./. 

(Sao gv'ci Cong van so 556/BDT-TT&DB ngày 19/8/2020 và mdu BOng tOng 
hop cia Ban Dan t(5c) 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- TT. UBND huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- CPVP; 
- Luu: VT, KTN. 
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UBND TINH QUANG NAM 
BAN  DAN TOC Dc  1p - Tij  do -  Hjinh phuic 

S& 556/BDT-TT&DB Quâng Nain, ngày 19 tháng 8 nám 2020 

V/v tp trung tang cng cong tác phông 
chOng djch COVID-19 và cOng tác chuân 
bj üng phó, phông chông thiên tai 

KInh giri: 
- UBND các huyn mien nüi; 
- Phông Dan tc; b phn tham muu theo dOi 
cong tác dan tc các huyn mien nüi. 

Thirc hin Cong van s 974/UBDT- TT ngày 7/8/2020 cUa Uy ban dan tc 
ye vic phông, chong djch COVID- 19 trong yang dông bào dan tc thiêu so & 

mien nüi;Thông báo So 299/TB-UBND ngày 8/8/2020 cüa UBND tinh thông báo 
kêt 1utn cüa Phó Chü tjch UBND tinh Trân Van Tan - Phó Tnring ban Ththng 
truc Ban Chi dao  cap tinh tai  cuc h9p trc tuyên Ban Chi dto cap tinh phông, 
chông djch bnh Covid-19 vài Ban Chi dao các huyn, thj xã, thành phô ye phông, 
chông djch bnh Covid- 19 trên dja bàn tinh tai  cuc h9p khân trien khai cac bin 
pháp cap bach phông chông djch bnh Co vid-19; Cong van so 4746/UND-KTN 
ngày 17/8/2020 V/v ra soát, báo cáo kêt qua cong tác chuân bj ing phó màu thiên 
tai 11am 2020 và mt so van bàn chi dto cüa Tinh, T.W. 

Hin nay, tInh hInh djch COVID- 19 dang có nguy Co lay lan nhanh trên 
din rng ti nhiêu dja phuong trên dja bàn tinh Quàng Nam, dOng thai vi tInh 
hInh thiên tai cüng diên biên phrc tap, han  han kéo dài, den müamua, hi sap den 
dic kiên diên biên, khó hang; xác djnh day là hai nhim v'ti kép day khó khän, thu 
thách và phüc tap dôi vâi cã h thông chInh trj và nhân dân;trong do có yang dông 
bào dan tc thiêu sO và mien nüi ciing dirng tnrac tiêm an, nguy co rat lan ye lay 
lan djch bnh cong dông và thiên tai gay ton that nng nê mçi mit. Trucc tmnh 
hInh do, trên co sâ thijc hin van bàn chi dao  cüa UBND tinh, Ur ban Dan tôc, 
dng thai vâi chirc trách, tam tu, tInh cam cüa mInh, Ban Dan tc trân tr9ng dê 
nghj Uy ban nhân dan các huyn mien nñi quan tam chi dao  các phOng chtrc nàng, 
nht là PhOng Dan tc chU trI, phôi hqp nàm bat tInh hInh dai sông,thông tin djch 
bnh; các nguy co có the xãy ra khi có miia hi... dê tham muu cho cap üy, UBND 
huyn hiu qua, trong do tp trung mt so nhim rii co bàn sau: 

1. Chñ dng hO sung phuong an hoc xây drng, d xuât phixong an, các giái 
phápkép ti uu,vra phông, chOng, giám thiéu tác dng cüa djch COVID - 19, vüa 
phông chông có hiu qua thiên tai trong müa mua hi den, dam báo an toàn, sirc 
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Ding Tan Giãn 

khOe, tài san cho dng bào dan tc thiu s va min nüi, dc bit các xã vUng biên 
gii; 

2. D xut kip thôi các giái pháp có tInh d.c thu v chInh sách ho tr? cho 
dông bào dan tc thiêu so bj ánh hiRing do djch bnh; dc bit chi dto khân tnrong 
rà soát các dôi tuçmg chInh sách, các h ngho b ánh hiRing dlch  bnh, khó khän 
trong cuc song, kiêm tra tInh hInh dông bào dan tc thiêu so mac kçt ti các khu 
côngnghip trên dja bàn thành phô Dà Nng và Quáng Nam vi djch Covid-19; báo 
cáodê xuât giãi pháp h trçi, giãi quyêt gri ye Ban Dan tc tinh tong hçip trInh 
UBDT;UBND tinh xem xét, chi dao  giãi quyêt; 

3. Ttp trung phát huy mnh me vai trô cña Già lang, Ngithi Co U tin trong 
tInh hInh hiên nay,v11a tuyên truyên, vn dng dông báo dan tc thiêu so trong vic 
nâng cao ' thüc báo ye s1rc khOe bàn than, gia dInh và cong dông; chap hành 
nghiêrn các quy djnh ye phông, chông djch. PhOng chông thiên tai mua lü sap den, 
vra nàm bat tInh hInh dô song bà con, dam báo báo cáo thông tin lien lac  xuyên 
suôt, kjp thii vói cap có thâm quyên. 

4. Tong hçip, cung cap mt so thông tin lien quan den phOng, chông djch tai 
dja phuo'ng (cO mâu biêu kern theo) dê Ban Dan tc tong hçip báo cáo UBDT 
Trung U'mg và UBND tinh (02 ngày h9p m)t lan). Báo cáo gui ye Ban Dan tc 
qua dja chi mail cong vu: vanhtt2quangnam.gov.vn  sang thir 2 và thu 5 hang 
tuân. 

Ban Dan tc tinh kinh dé ngh UBND các huyn quan tam, có si chi dao, 
pMi hçip triên khai thtrc hin dtt hiu qua. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- PhOng Dan tôc các huyn.; 
-LmiVT. 

KT. TRIfONG BAN 
PHO TRUONG BAN 



BANG TONG Hç)P 
yE PHONG, CHONG DTCH COVID -19 

scq,9/UBDT-TT ngày 0? /8/2020 cz.a Uy Ban Dan 

thông tin, s6 iiu bão CáO S lirçrng Ghi chü 

1 S ngithi DTTS duang tInh vài Covid-19 

2 So ngi.rôi DTTS dang thirc hin cách ly 

3 Séi ngix&i DTTS mt vic lam do Covid-19 

4 S6 h DTTS nghèo bj ânh huâng do Covid- 19 

5 S ngui DYI S tfr vong do Covid -19 

6 S ngthi DTTS vuqt bién trái phép tr& v dja 
phtrøng 

7 S tin, bài trên song phát thanh, truyn hInh 
tuyen truyén ye phôrig — c.hông Covid-19 
bang tiêng dan tc 6 dja phuong 

Ghi c1n: DTTS (Dan tc thiu s) 
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